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Na veřejném projednání („Fóru Zdravého města Tábora“), které proběhlo dne 9.11.2016 ve velkém sále 
společenského domu Střelnice, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Na tomto veřejném setkání se sešlo 145 účastníků. 

Diskuze probíhala nad problémy v těchto oblastech: 1. doprava města, 2. rozvoj města a podnikání,  
3. sociálně zdravotní oblast a zdravý životní styl, 4. životní prostředí, 5. využití volného času, 6. vzdělávání 
a rozvoj lidských zdrojů, 7. občan a úřad, ekonomika. Pro účastníky z řad mládeže byl připraven k diskuzi 
Stůl mladých. Ze společné diskuze u stolů dle jednotlivých oblastí (celkem jich bylo 8) vyplynuly vždy  
2 největší problémy za danou oblast.  

Výčet všech 16 problémů (abecedně seřazených): 

Lepší Táborské slavnosti (1x za 2 roky) 
Na Veřejném fóru více lidí z věkových skupin (20-50 let); přidat on-line fórum; lepší propagace sběru 
názorů 
Podpora práce s rodinou (poradenské centrum) 
Podpořit přípravu a realizaci přeložky II/137 (Tesco – Slapy) 
Pořádání pátečních trhů na nám. T.G.Masaryka 
Rozšíření linek MHD k OD Tesco, Kaufland, Stop Shop Tábor 
Senior pas – osvěta, rozšíření nabídky obchodníků 
Úklid exkrementů po psech 
Větší přehlednost a aktuálnost webových stránek 
Volnočasové aktivity pro postižené občany (inkluze) 
Využití bývalých kasáren J. Žižky pro bytovou výstavbu (byty pro mladé) 
WC + voda na hřiště pro seniory 
Zákaz vjezdu na Staré Město 
Zapojení občanů do rozhodování o investicích 
Zvýšení kapacity a četnosti internetových kurzů v knihovně 
Zvýšení počtu zubařů v Táboře 
 
Ve společném, veřejném hlasování, kdy mohli účastníci dát vždy své 2 hlasy pro ně nejpalčivějšímu 
problému, bylo na závěr setkání vytipováno Desatero problémů Tábora pro rok 2016 (TOP 10 P): 

 
Problém TOP 10P Počet bodů 

1. Senior pas – osvěta, rozšíření nabídky obchodníků 23 
2. WC + voda na hřiště pro seniory 21 
3.-4. Podpořit přípravu a realizaci přeložky II/137 (Tesco – 
Slapy) 

20 

3.-4. Využití bývalých kasáren J. Žižky pro bytovou výstavbu 
(byty pro mladé) 

20 

5. Rozšíření linek MHD k OD Tesco, Kaufland, Stop Shop 
Tábor 

18 

6. Pořádání pátečních trhů na nám. T.G.Masaryka 16 
7. Zapojení občanů do rozhodování o investicích 13 

8. Lepší Táborské slavnosti (1x za 2 roky) 11 



9.-10. Zákaz vjezdu na Staré Město 10 

9.-10. Volnočasové aktivity pro postižené občany (inkluze) 10 

 
 

Všech 16 výše zmíněných problémů, formulovaných v rámci veřejného projednávání, bylo následně 
ověřeno veřejnou anketou. Cílem ankety bylo ověřit, zda respondenti cítí jako důležité stejné problémy, 
které byly formulovány na Fóru. Anketa proběhla ve spolupráci se studenty Střední školy spojů  
a informatiky Tábor v 8 lokalitách města (Pražské sídliště, Náchodské sídliště, SNL, Maredův vrch, Staré 
Město, Nové Město, Měšice, Čekanice), dále v městské knihovně, infocentru a na webu města Tábora. 
Celkem se do této ankety zapojilo 508 respondentů. 
 
Výsledky ankety potvrdily výběr 7 problémů uvedených v „Desateru“ vzešlém z veřejného projednání. 
Město tak získalo tzv. “ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného 
projednávání i v rámci ankety. 
Průmět problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti 
v rámci otevřené ankety, je následující (problémy jsou řazeny dle významnosti při součtu hlasů z Fóra  
a ankety): 

1. Rozšíření linek MHD k OD Tesco, Kaufland, Stop Shop Tábor 
2. Využití bývalých kasáren J. Žižky pro bytovou výstavbu (byty pro mladé) 
3. Podpořit přípravu a realizaci přeložky II/137 (Tesco – Slapy) 
4. Zapojení občanů do rozhodování o investicích 
5. Lepší Táborské slavnosti (1x za 2 roky) 
6. Zákaz vjezdu na Staré Město 
7. Pořádání pátečních trhů na nám. T.G.Masaryka 
 
 

Vytipované problémy budou zaneseny do Dataplánu NSZM (databázový systém NSZM -    
http://www.dataplan.info/cz/tabor/ocima-lidi). K jednotlivým problémům budou dále přiřazeni garanti, kteří 
budou za splnění daného úkolu zodpovídat. 
Výsledky řešení a postupů k jednotlivých problémům budou vyhodnoceny na příštím veřejném projednání 
v roce 2017. O stavu řešení problémů bude informováno i Zastupitelstvo města. 

 
Pro informaci jsou uvedeny problémy, které byly na Fóru Zdravého města naformulované, nebyly ale 
vytipovány jako TOP 10 P 2016, přesto získaly ve veřejné anketě významný počet hlasů: 
Úklid exkrementů po psech 
Zvýšení počtu zubařů v Táboře 
 
Ve stejný den (9.11.) v dopoledních hodinách proběhlo letos již páté Mládežnické fórum aneb Desatero 
problémů města Tábora očima žáků a studentů ZŠ a SŠ. Této akce se zúčastnilo celkem 41 žáků a 
studentů z 5 základních a 3 středních táborských škol, se kterými přišli diskutovat zástupci vedení města a 
pracovníci MěÚ Tábor. Účastníci navrhli a následně odhlasovali těchto Desatero problémů města Tábora: 
 
1. Čistota parků (havrani – nádraží, ul. Zborovská) 
2. Osvětlení cest (Tismenické údolí, na Harachovku) 
3. Vylepšení pohotovostního příjmu v nemocnici 
4. – 5. Nám.T.G.Masaryka – více stromů a květin, odkaz na T.G.Masaryka 
4. - 5. Zamezení průjezdu přes školní statek 
6. Bezdomovci v Husově parku 
7. Větší využití Střelnice (tančírna, koncerty – 1x týdně; nekuřácké prostředí) 
8. 3D kresby na nám. T.G.Masaryka 
9.-10. Více přednášek o zdravotním a životním stylu pro studenty 
9.-10. Klubovna pro mladé na trávení času v odpoledních hodinách 
 



Tyto problémy byly následně ověřeny anketou na táborských základních a středních školách ve spolupráci 
s vedením škol. Ankety se zúčastnilo celkem 753 dětí a studentů. 
   

Pořadí problémů při součtu hlasů z Mládežnického fóra a z ověřovací ankety: 
1. Nám.T.G.Masaryka – více stromů a květin, odkaz na T.G.Masaryka 
2. Bezdomovci v Husově parku 
3. Vylepšení pohotovostního příjmu v nemocnici 
4. Čistota parků (havrani – nádraží, ul. Zborovská) 
5. Zamezení průjezdu přes školní statek 
6. Větší využití Střelnice (tančírna, koncerty – 1x týdně; nekuřácké prostředí) 
7. Osvětlení cest (Tismenické údolí, na Harachovku) 
8. 3D kresby na nám. T.G.Masaryka 
9. Více přednášek o zdravotním a životním stylu pro studenty  
10. Klubovna pro mladé na trávení času v odpoledních hodinách 
 
 
K jednotlivým problémům budou přiřazeni garanti, kteří budou za splnění daného úkolu zodpovídat. 
Výsledky řešení jednotlivých problémů budou vyhodnoceny na příštím Mládežnickém fóru v roce 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


